Oração do mês de Maio

❖ Ambientação: se for possível, ambientar com uma imagem de Nossa
Senhora, o logo de FundEO, flores e uma caixa de oferta (no interior
colocar uma imagem da Virgem Maria)
❖ Introdução:
Convidamos as crianças a sentarem-se comodamente e a
se disporem em silêncio para este tempinho de oração.
Neste mês de maio, os amigos de Jesus celebramos, o mês
da mãe de Jesus, Maria. Ela também nos ensina a sermos
boas pessoas, a cuidar uns dos outros e a ajudar a quem
mais precisar.
Em silêncio, um voluntário pega na caixa da prenda e olha
para ver o que há dentro; a passa ao seu companheiro/a do
lado, e este continua, com o exercício, até que todos tenham
visto o interior da caixa da prenda; enquanto fazem a
atividade os convidamos a observarem em silencio e com
curiosidade.
Finalmente, um ou dois voluntários comentam; O que é que havia na caixa? a
quem representa? Quem é Nossa Senhora?
❖ Reflexão:
Maria, uma menina como tu
Morava na Judeia um matrimonio idoso, chamados Joaquim e Ana, que pediam
a Deus, com muita fé, só uma coisa: que lhes desse uma filha ou um filho. Era
tão pura a sua oração que Deus os premiou com uma grande prenda: uma
belíssima menina a quem chamaram Maria.
Maria era uma menina meiga, fiel e amável, respeitadora com os seus e amiga
de todos. Além disso, bem como os seus pais, amava a Deus sobre todas as
coisas.
E Deus, que nos conhece a todos no nosso interior, a achou tão boa, que lhe
encomendou a missão mais importante: ser a Mãe de Jesus e de todos os
amigos d’Ele.
Quando Maria cresceu, se casou com José, um jovem carinhoso, respeitador,
também muito amigo de Deus. Eles foram os pais do nosso amigo Jesús.

❖ Silêncio Orante
Convidamos as crianças a fecharem os olhos, a pensar na mãe deles, na avó,
na cuidadora, essa mulher que lhes dá o seu amor cada dia e a dar graças a
Deus por ela.

Ao finalizar esse minuto de silêncio orante, recitam juntos esta oração:
Querida Mãe Maria, acompanha-me todos os dias.
Ajuda-me a comportar-me bem,
e a ser um bom filho, carinhoso e atencioso para o que necessitem os meus
pais.
Quero ser um bom irmão, que não discuta nem lute por tudo e por nada.
Dá-me uma ajudazinha nas coisas da escola e ajuda-me a ter sempre
um sorriso para todos os que estão ao meu lado.
Cuida dos voluntários de FundEO para que sigam ajudando aos mais
necessitados.
Ajuda-me a viver fazendo o bem, como lhe ensinaste ao teu filho Jesus.
Ajuda-me a ser como Ele e a amá-lo com toda a alma.
Amém.
❖ Oferenda a Maria
Pode terminar este dia com uma oferenda simbólica de um beijo a Maria, em
nome de todos os meninos e meninas teresianas do mundo inteiro.
Canto: “Un beso para María”
https://youtu.be/fNkSISHUtSw

